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  سازي (بانوان) شهرستان گرگان هاي بدنبررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان درجذب مشتریان باشگاه

  2*،  مریم جانبی عنایت  1جالل کریمی

  . دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش استان گلستان2.هیات علمی دانشگاه گلستان 1

 Maryam.enayat84@gmail.comنویسنده مسوول: 

  چکیده

هاي بدنسازي شهرستان گرگان بود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان در جذب مشتریان باشگاه
) نفر از ورزشکاران تشکیل دادند که نمونه آماري با توجه به جدول =3000nپژوهش حاضر را ( آماري ن منظور جامعۀبدی

سؤال که هدف آن ارزیابی  20از دو پرسشنامه استاندارد جونز با  آوري اطالعاتبراي جمعآمد.  ) نفر بدست=341nمرگان (
لیغات شفاهی، ظرفیت مثبت تبلیغات شفاهی، ظرفیت منفی تبلیغات اثربخشی تبلیغات شفاهی از ابعاد مختلف (شدت تب

 20) با 1389) و مقیمی (1383شفاهی، محتواي تبلیغات شفاهی، تمایل به استفاده از خدمات) و احسانی و شمسی پور (
باشد صول) میها در ابعاد مختلف (کارکنان، مکان، امکانات، قیمت، محسوال که هدف آن ارزیابی جذب مشتري در باشگاه

هاي ترین مقیاساي لیکرت (از خیلی زیاد تا خیلی کم) که یکی از رایجگزینه 5استفاده گردید. در این پرسش نامه از طیف 
ابتدا براي توصیف دقیق جامعه آماري مورد بررسی از ها استفاده شده است. رود، براي سنجش گویهگیري به شمار میاندازه
 داده ها توسط بودن نرمال از اطمینان از اوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و در آمار استنباطی پس(جداول فرتوصیفی آمار

هاي پژوهش اي، همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. یافتهتک نمونه  tاسمرینوف ازآزمون کولموگروف آزمون
ی، ظرفیت مثبت تبلیغات شفاهی، ظرفیت منفی تبلیغات حاضر نشان داد ابعاد تبلیغات دهان به دهان (شدت تبلیغات شفاه

شفاهی، محتواي تبلیغات شفاهی، تمایل به استفاده از خدمات) بر جذب و ابعاد جذب مشتري (کارکنان، مکان، امکانات، 
  قیمت، محصول) بر تبلیغات تاثیر مثبت و معنادار دارد.

 سازي و آمادگی جسمانیهاي بدنشگاهواژگان کلیدي: تبلیغات دهان به دهان، جذب مشتریان، با
 
  
  

  

  
  

 

                                                        
  پست الکترونیکی: ، ایران، .ی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، واحددانشجوي کارشناس .1
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  مقدمه .1
 باشداي میهتوصی ارتباطات یا دهان به دهان ارتباط کننده،مصرف رفتار در پذیرش مورد مفاهیم ترینگسترده از یکی

 در دهان به دهان). ارتباط 2009، 3(براون کندمی بازي کنندهمصرف نگرش و رفتار دهی شکل در را مهمی نقش که
 فقدان و سرعت شود.ه یکدیگر استفاده میب کنندگانمصرف پیشنهادات و هاتوصیه توصیف براي معموالً بازاریابی
-مصرف تجاري هايانتخاب براي تیاطالعا بخش اثر منبع به را آن خاص، خدمت یا محصول مارك به تجاري تعصبات
 نیز همکاران و4لتوین). 1998(باتل،  باشد محدود خرید قبلی تجربه که مواردي در بخصوص است، کرده تبدیل کنندگان
 منابع آن در که شرکت یا خدمات محصول، مورد در کنندگانمصرف بین ارتباطات عنوان به را دهان به دهان ارتباطات

 دهان ارتباطات 6وستبروك). 2008، 5وهمکاران لتوین( است کرده معرفی شوندمی گرفته نظر در ي تجار نفوذ از مستقل
 خدمات و کاالها فروشنده یا هااستفاده، ویژگی مالکیت، مورد در دیگران با افراد غیررسمی ارتباطات همه دهان را به

توان ارتباطات لزومأ نمی اطالعات و ارتباطات هاىژىتکنولو پیشرفت به توجه با که داشت توجه باید البته. داندمی خاص
قدرت تأثیرگذاري  ).1991، وستبروك( دهان به دهان را بعنوان ارتباطی چهره به چهره،شفاهی و یا مستقیم دانست

نخست اینکه، چگونگی ارتباطات مشتریان عامل مهمی ، گیـردسه عامل کلیدي نشـأت مـی دهان از به ارتباطات دهان
حمایت از سوي  شود، به ایجاد هایی که با خانواده یا دوستان انجام میاز بحث دهان است. بسیاري به ارتباطات دهاندر 

بازرگانی،  هايشود. دوم، برخالف جریان ارتباطـات یـک طرفـه مثل آگهی رفتارهاي خاصی منجر می آنها جهت انجـام
دهان، مشتري  به ارتباطات دهان گیرد. سوم، دره را به خدمت میدهان، مشتري یک جریان دوطرف به درارتباطات دهان

کنند، خود آن محصوالت و خدمات صحبت می دربـاره کـه افـرادي شود؛یعنـیمی از یک تجربه نیابتی برخوردار
هاي ابانتخ در دهان به دهان ارتباط نفوذ و اهمیت رغم علی). 7،1990د(ویلکلیانمحصـول یا خـدمت را تجربـه کـرده

غیب وتر تحریک شرکتهاي ترفیعی توسط کوشش دهان به دهان ارتباط این از کمی درصدکنندگان، تجاري مصرف
نها آ کنترل تحت منابع زا مشتریان خرید رفتار بر دهان به دهان ارتباط تأثیر معتقدند محققان که حالی در شود.می

 و ارتباطات تعهد، اعتماد، متغیر چهار کهکه  داد نشان) 1392ن (و همکارا خبیرى نتایج ).2007، 8باشد(ایستبیشتر می
 درمیان دهان به دهان ارتباط بر معنادارى و مثبت تأثیر نیز رابطه کیفیت و رابطه کیفیت بر معناداري تأثیر شایستگی
دهان الکترونیکی بر  به نشان داد، تبلیغات دهان) 1391جلیلیان و همکاران ( هایافته .است داشته هاباشگاه مشتریان

دهـان  بـه د آگاهی از برند بر قصد خرید و تبلیغات دهانبعارزش ویژه برند به جز  ابعاد ارزش ویژه برنـد؛ ابعـاد
که رابطه مثبت و  ) یافتند1388شائمی و همکاران ( گـذارد.الکترونیکـی ازطریق ارزش ویژه برند بر قصد خرید اثر می

کانون کنترل درونی تمایل بیشتري  ارتباط دهان به دهان وجود دارد. یعنی افراد با ل درونی ومعناداري بین کانون کنتر
محصوالت و خدمات با  ارتباط دهان به دهان و به اشتراك گذاري اطالعات و تجربیات خود در مورد مشارکت در براي

 است بیانگرآن تحقیق است. نتایج داختهپر دهان به دهان ارتباط بررسى بهی حقیق) درت2010(9. ماکسهمدیگران دارند
دهان به دهان  برارتباط معنادارى و تأثیرمثبت ازسازمان مشتریان کلى رضایت و هاشرکت ازمدیریت مشتریان رضایت که

 ها وتخصصکه رضایت مشتریان ازمدیریت شکایت بیانگرآن است نتایج تحقیقات)2009(10ونتمیر ماکسهم .خواهد داشت
 ماهاجان .داشت خواهد دهان به دهان ارتباط بر معنادارى و مثبت تأثیر سازمان از تریانمش کلى رضایت و

روي  توانددهان می به تازگی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که تبلیغات دهان درپژوهشی که به)2009(11وهمکاران

                                                        
3. Brown 
4. Ltvyn 
5. Ltvyn 
6. Westbrook 
7. Vylkly 
8. Eest 
9 .Maks·hm 
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 یافتند دست نتیجه این به هابانک انمشتری درمیان خود درتحقیق)2008(12سوئینی وسویت .دمحصول اثر بگذار ارزیابی
)معتقد است 1994(13گذاشت. پاین خواهد مشتریان دهان به دهان ارتباط بر معنادارى و مثبت تأثیر رضایت و تعهد که

به دهان  ارتباط دهان به دهان پیامد ومبناي حفظ مشتریان است ومشتریان وفادار تمایل بیشتري به ایجاد ارتباط دهان
  کنند.عنوان طرفدار نام تجاري براي شرکت عمل میو بهمثبت داشته 

تبلیغات دهان به دهان و نقش آن در جذب مشتریان و کلیدي در هاي  هايتاثیر شاخصدارد که  تحقیق در نظراین 
از این طریق  ، ورا تعیین کرده هاي ورزشیهاي ورزشی و چه در سطح سالنهمچنین مشارکت آنان چه در سطح باشگاه

هاي بدنسازي بخش خصوصی و دولتی کمک نماید تا نگرشی به مدیران، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان باشگاه اندبتو
موضوع تحقیق  ،لذا با توجه به تحقیقات انجام شده و نتایج آنهاداشته باشند.  نو و جامع به امر تبلیغات در جذب مشتري

 هاي نزدیک به آن نیز در خارج از کشور بسیار کم بوده استتحقیقکنون در ایران تحقیق کمی صورت گرفته و حاضر تا
تأثیر تبلیغات دهان به با عنوان  باشد و به همین دلیل نیز پژوهش حاضرکه از دالیل ضرورت انجام پژوهش حاضر نیز می

هاى زیادى که پیشرفت متأسفانه با اماپردازد. می هاي بدنسازي (بانوان) شهرستان گرگاندهان در جذب مشتریان باشگاه
در زمینه شناخت بیشتر این موضوع درخارج انجام شده، تا کنون در ایران و بخصوص استان گلستان هیچ تحقیقى به 

در این ، دهان به دهانتاثیر بــالقوه تبلیغــات  اهمیت آن و بنــابراین بــا توجــه بهاست.  بررسى این مفهوم نپرداخته
-اي در پی تأثیر تبلیغات دهان به دهان در جذب مشتریان باشگاهبانی نظري و مطالعات کتابخانهپژوهش با استفاده از م

توان تاثیر این است که چگونه می ،و پرسشی که هم چنان به قوت خودباقی است سازي استان گلستان هستیمهاي بدن
هاي زیستی خود در ن مبتنی بر تجربههاي مثبت آنادهان به دهان را برجذب مشتریان و با توجه به کنش تبلیغات

سازي بخش خصوصی و دولتی، هاي بدنها و شرایط و تحوالت جامعه، براي باشگاهزمینه ،جامعه و متناسب با مسائل
در این تحقیق، محقق در نظر دارد ضمن نشان دادن تأثیر  ايبا استفاده از مبانی نظري و مطالعات کتابخانهتوسعه داد. 
هاي بدنسازي (بانوان) شهرستان گرگان به دنبال یافتن پاسخ براي مشتریان باشگاهجذب  ن به دهان درتبلیغات دها

  تبلیغات دهان به دهان در جذب مشتریان باشگاه هاي بدنسازي تاثیر دارد؟ ترین سؤال تحقیق باشد: آیااصلی

  َ مبانی نظري تحقیق - 2

  مفهوم تبلیغات  1- 2
نماید و در سایه این تبلیغات چگونه فکر کردن را روانی براي تحریک و تهییج مخاطبان عمل می تبلیغات به عنوان یک عامل

هایی را که افراد زندگی اجتماعی را تفسیر ها شیوهآموزند. رسانهدهند. اینکه به چه چیزي فکرکنیم را به ما میبه ما یاد می
-ادن به تجربه ما از زندگی اجتماعی، قالب ریزي می کنند(حکیمدهندرا با کمک نظم دکرده و نسبت به آن واکنش نشان می

  )1384آرا،

) اعتقاد دارند که، در دوران معاصر که به عصر اطالعات و جامعه اطالعاتی و ارتباطی معروف است، 1388(14کاتلرو آمسترانگ
سانه ها تا جایی است که برخی نظریه شود. نفوذ و تاثیر رها انجام میبخش عظیمی از جامعه پذیري مخاطبان از طریق رسانه

هاي جمعی کنند و اکثر رسانهها اولویت ذهنی وحتی رفتاري ما را تعیین میپردازان علوم ارتباطات، بر این باورند که رسانه
اي ههاي سخن پراکنی(رادیو و تلوزیون) و رسانههاي چاپی (روزنامه، مجالت وپست مستقیم)،رسانهاصلی، خود شامل: رسانه

هاي جمعی قرار دارند و نمایشی (تابلوها، عالئم ونشانه ها وپوستر)هستند، بطور کلی صاحب نظران بیشتر درمعرض رسانه

                                                        
12-  Sweeney Vsvyt 
13 Pine 
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ها،(تلوزیون، روزنامه، کنند. انواع رسانهها توجه دارند منتقل میها را به دیگرانی که کمتر به رسانههمین ایشان هستند که پیام
یل بین راهی)هر یک مزایا و معایب خود را دارند اما بطور خاص تمایالت مصرف کنندگان هدف، بر مجالت، پست، رادیو و وسا

  نوع رسانه تاثیر دارد.

  انواع تبلیغات- 2- 2
 ها صورترسانه تمامی در که تبلیغاتی تمامی. می شود تبلیغات ارزیابی آن وسیله به که است تبلیغ مشخصه اولین تبلیغ نوع
  :شوند تقسیم بندي دسته پنج در دتوانن می گیرندمی

 )تبلیغات4 17صنفی تبلیغات) 4 16موضوعی تبلیغات) 3 15عمومی خدمات هاي )آگهی2خدمات  یا کاالها تبلیغات) 1
  ).1996، 19(تورسون18سیاسی

   در تبلیغ وقتی .شوندمی ادراك روشنی به ساختار آن در تبلیغات هستند که ايویژه کلی ساختار داراي تبلیغات انواع از هریک
 احتمالی هايزیادي جواب تا حد است گرفته قرار آن در تبلیغ که ايدسته گردد، نوع می بنديدسته تبلیغات انواع درون

  ).2000و ترسون، 20کند(رودگرسمی فراهم را کنندهمصرف

  شفاهی تبلیغات  3- 2
فورچون منتشر  در مجلهیابی بازاریک مطالعه طی سال پیش  40حدود  توسط ویلیام وایت شفاهی اولین بارتبلیغات  عبارت

هاي اجتماعی در جامعه شناسی به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است ؛ اگرچه مطالعه شبکه ).1392(فراتی وهمکاران،شد
ار گرفته یابی قررکننده مورد توجه پژوهش گران بازاهاي اخیر به دلیل آشکار شدن اثرات بارز آن بر رفتار مصرفاما در سال

  ).1392است( ایمان خان و همکاران،

)از تبلیغات دهان به دهان به شکلی کامأل ساده که چیزي بیشتر از گفتگو درباره محصوالت نیست یاد کرده 1967(21کاکس
هایی مثل ارائه است.اصطالح تبلیغات دهان به دهان براي توصیف ارتباطات شفاهی (خواه مثبت یا منفی) در بین گروه

  رود. گان محصول، کارشناسان مستقل، خانواده و دوستان، مشتریان واقعی و بالقوه به کار میدهند

  اهمیت تبلیغات دهان به دهان 4- 2
). 2000اعتقاد بر این است که تبلیغات دهان به دهان مثبت عامل موثري در جذب مشتریان جدید است (ان نیو،بنر جی و لی،

کننده وجود دارد (سوکت و ه اهمیت تبلیغات دهان به دهان در زمینه بازاریابی و رفتار مصرفادبیات معتبر و قابل توجهی دربار
شود که پیامدها و اثرات آن بر روي خریداران بالقوه و واقعی را ) ارزش تبلیغات دهان به دهان زمانی معلوم می2002لوماکس،

  ).1388مشاهده کنیم(غفار آشتیانی،

                                                        
15  -Public Service Announcement 
16  -Issue 
17  -Corporate 
18  -Political 
19  -Tursunboyev 
20 -Rvdgrs 
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  ه دهان پیدایش تبلیغات دهان ب 5- 2
هاي فعالی هستند که کننـدهرهبران عقیده در واقع مصرف.نقش اصلی وکلیدي تبلیغات شفاهی رارهبران عقیده برعهده دارند

مند به یک دهند رهبران عقیده عالقهها را جمع کرده و در اختیار جستجوکنندگان عقیده قرار میمعانی موجود درپیام رسانه
هاي جمعی قرار دهند و مورد اعتماد جویندگان کنند که خـود را در معرض رسانهی میطبقه محصول خاص هستند و سع

) نشان 1997عقیده باشند تا بتوانند نظرات خودرا در مورد آن محصول یا خدمت ارائه دهند. مطالعه دوهان و همکاران (
ها یا ان باشند، ممکن است این افراد، غریبهتواننـد دوستان نزدیک، خانواده یا آشنایداد،گرچه ایجاد کنندگان تبلیغات می

  .)1390آشنایان داراي روابط ضعیف نیز باشند(شامئی و براري، 

  اهمیت تبلیغات دهان به دهان در خدمات  6- 2
)دانشمندان عقیده  2005و همکاران، 22هاي خدماتی به اثبات رسیده است(بابیناهمیت تبلیغات دهان به دهان براي شرکت

کند تأثیر و نفوذ تبلیغات دهندگان خدمات نقش مهمی را ایفا می بلیغات دهان به دهان به ویژه براي موفقیت ارائهدارند که ت
کننده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته روانشناسی مصرف اي در متون مـدیریت بازاریـابی ودهان به دهان بـه شکل گسترده

ها مورد تاکید قرار گرفته اسـت(مرادیان و هان در رابطه با خدمات و انتـشار نوآوريبـه ویژه، اهمیت تبلیغات دهان به د. است
  ).2006سوان،

  قدرت تبلیغات دهان به دهان 7- 2
)دریافتند که ارتباط دهان به دهان هفت بار مؤثرتر از تبلیغات در روزنامه و مجله، چهار بار مؤثرتر از 1995(23کاتزو الزارسفلد

ر مؤثرتر از تبلیغات در رادیو براي تأثیرگذاري برمشتري براي تغییرنام تجاري بوده است. به اعتقاد فروش شخصی و دو با
  ) دالیلی که نشان دهنده قدرت ارتباط دهان به دهان باشد به قرار زیر است:2003دریابکس و وان هامه(

رکت است.دومأ ارتباط دهان به دهان یک ارتباط اوأل ارتباط دهان به دهان معتبرتر از منابع تجاري و اطالعاتی تحت کنترل ش
تواند دو طرفه باشد و سوم اینکه افراد تجربیات خود را در مورد کاال و خدمات و واقعی است وهمانند روند جریان پیام می

تواند به کاهش ریسک منجر شود(خبیري و گذارند و این براي مشتریان بالقوه میها با دیگران در میان میمارك
  ).1391همکاران،

  تبلیغات دهان به دهان به عنوان یک منبع تبلیغاتی 8- 2
هایی که درزمینه اثربخشی تبلیغات درکشورهاي پیشرفته صنعتی انجام گرفتـه اختالل نظرهایی را پدید درحقیقت،پژوهش

» اهرنبرگ«کند. زاریابی عمل میدهد که تبلیغـات دربیشترموارد به عنوان عاملی ضعیف در باآورده است.مثالً جونز نشـان می
در تحقیقات خـود سـعی داشته است نشان دهد که تبلیغات در تمام موارد عاملی ضعیف در بازاریابی است . وتبلیغات در 

دهد و این امر تنها براي مارکهاي ناشناخته عامل مثبتی است نه براي بهترین شکل خود فقط آشنایی با مارك را افزایش می
شناخته شده. اهرنبرگ همچنین معتقد است که تبلیغات در ایجاد انگیزه خرید براي اولین بار نقش مثبتی داشته  هايمارك

آن گروه از پژوهشگران که معتقدند تبلیغات اثر  .کندباشد اما در ادامه خرید یا ایجاد وفاداري به مارك نقش مهمی بازي نمی
کننده نهایی تأثیر دارد .برخی از تبلیغات بردیگر اجزاي بازار به غیرازمصرف بخشی قوي دارد بر این نکته تأکید دارند که

                                                        
22- Babeine 
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پژوهشگران همچون روثنبرگ معتقدند که نباید بـه صورت کلی در این زمینه نظر داد . میتوان تبلیغ خوب یابد داشت 
ی صحیح، رسانه شناسی وتحقیقات وتأثیراینهابدون شک یکی نخواهد بود برنامه تبلیغاتی که ازبرنامه ریزي، مخاطب شناسـ

  بازار بهره مند باشد مطمئناً اثربخشی قوي نیز دارد.

  انواع تبلیغات دهان به دهان 9- 2
کننده را براي خرید کاال یا خدمات و انتخاب نام تجاري تشویق کند و یا تواند مثبت باشد و مصرفتبلیغات دهان به دهان می
  از خرید یا انتخاب نام تجاري منصرف کند.کننده را اینکه منفی بوده و مصرف

تبلیغات دهان به دهان مثبت 1- 9- 2- 2  

فراتی و  نوعی از تبلیغات شفاهی است که مصرف کننده را به انتخاب برند تشویق می کند.( بلیغات شفاهی مثبت،ت
در پیشبرد فروش محصوالت یاد امروزه از تبلیغات دهان به دهان مثبت، به عنوان  ابزاري بسیار قدرتمند . )1392همکاران،

اي قرار می کنند به طوري که محصوالت گمنام و نا شناخته را به سرعت در مسیر شهرت و آوازه تجاري افسار گسیختهمی
  ).24،2000(داي دهد.

  پیشینه تجربی تحقیق - 3

  تحقیقات انجام شده در داخل کشور  1- 3
 دهان درارتباط بدنسازي هايباشگاه مشتریان مشارکت بر مؤثر عوامل بررسى")درتحقیقی باعنوان 1392وهمکاران( خبیرى -
به  دهان ارتباط بر رابطه کیفیت تأثیر و رابطه کیفیت بر وتخصص ارتباطات تعهد، اعتماد، متغیر چهار تأثیر بررسی به"دهان به

- باشگاه در این پژوهش، مشتریان جامعۀ آماري مورد بررسی .ختندهاي بدنسازي خصوصی پردادهان در میان مشتریان باشگاه

-می نشان تحقیق نتایج .هاي بدنسازي خصوصی مردان شهر تهران بودند که دست کم شش ماه سابقۀ فعالیت ورزشی داشتند

 و مثبت تأثیر نیز رابطه وکیفیت رابطه کیفیت بر معناداري تأثیر شایستگی و ارتباطات تعهد، چهارمتغیراعتماد، که دهد
  .است داشته هاباشگاه مشتریان درمیان دهان به دهان رتباطا بر معنادارى

-خرید مصرف دهان الکترونیکی بر قصد به تأثیر تبلیغات دهانبررسی  ) در تحقیقی به1391حسین جلیلیان و همکاران ( -

ها نشان داد، یافته. یان دانشگاه عالمه طباطبایی پرداختندبر مشتري در میان دانشجو طریق ارزش ویژه برند مبتنی کنندگان از
د آگاهی از برند بر قصد خرید و بعارزش ویژه برند به جز  دهان الکترونیکی بر ابعاد ارزش ویژه برنـد؛ ابعـاد به تبلیغات دهان
  گـذارد. دهـان الکترونیکـی ازطریق ارزش ویژه برند بر قصد خرید اثر می بـه تبلیغات دهان

میـزان " شهر اصفهان أثیر تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران خارجیت"قیقی با عنوان) در تح1390(و همکاران رنجبریان -
کرده به  گردشگران سفر دهـد کـههـا نـشان مـیافتـهی .گردشگران از تبلیغات شفاهی را مورد بررسی قرار داده است اسـتفاده

توان نتیجه هاي تحقیق میاند. با توجه به یافتهکرده استفاده عنوان منبـع اصـلی اطالعـات سـفر تبلیغات شفاهی به اصفهان از
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مدیران  اي بـرايتواند مزایاي رقابتی قابل مالحظهاثربخشی آن، می شفاهی و عوامل تأثیرگذار بر که توجه بـه تبلیغـات گرفت
  .گردد بالقوه گردشـگران به ارمغان آورد و منجر بـه جـذب هـرچـه بیـشتر  گردشگري مقصد

رائه الگویی در جهت ارزیابی عوامل موثر برتبلیغات شفاهی به ا کوشیده است تا)دراین تحقیق 1392فراتی و همکاران(حسن  -
رضایتمندي مشتري مهمترین  دهدحاصل از این تحقیق نشان می تایجري بپردازد. نهاي اقتصادي شهمثبت درمدیریت بنگاه

بازاریابی  کیفیت درك شده، تصویر سازمان، ت رابطه،انتظارات مشتري،همچنین نقش عوامل کیفی باشدعامل تاثیر گذار می
  .وفاداري در ایجاد تبلیغات شفاهی مثبت اثبات گردیده است ارزش درك شده، مند،رابطه

خودروي  دهان بر خرید خودروهاي داخلی (مطالعه موردي به تأثیر ارتباطات دهانبه بررسی ). 1390ابراهیمی( وجلیلوند -
مشتریان یکی ازمنابع اصلی تأمین  بـه دهان نتایج پژوهش نشان داد، ارتباطات دهان)پرداختند. رکت ایران خودروسمند ش

خودرو، درجستجوي  غالب خریداران قبل از اقدام به خرید اینو اطالعات مورد نیاز خریداران خـودروي سمند بـوده اسـت 
دهان، اطالعات مورد نیاز خود را گردآوري  به دهان و از طریـق ارتباطـات انددههایی از اقوام، دوستان و آشنایان خود بوتوصیه

  .آوردمدیران شرکت ایران خودرو فراهم می کننـد. ایـن مطالعـه دانـش مفیـدي بـرايمی

ویان بررسی ارتباط میان کانون کنترل با ارتباط دهان بـه دهان در میان دانشـج) به 1388علی شائمی، مجتبی براري( -
دانشجوي مشغول به  243صورت پیمایشی انجام شده و نمونه آماري این پژوهش ه پژوهش بپرداختند. دانشـگاه اصـفهان 

نتایج این پژوهشگر بیانگر این است که رابطه مثبت و معناداري بین کانون کنترل  .در دانشگاه اصفهان بوده است تحصـیل
ارتباط دهان به  مشارکت در کانون کنترل درونی تمایل بیشتري براي یعنی افراد با ارتباط دهان به دهان وجود دارد. درونی و

با  t آزمون همچنین نتایج. محصوالت و خدمات با دیگران دارند دهان و به اشتراك گذاري اطالعات و تجربیات خود در مورد
  .کنندمی  مشارکت  به دهان  دهان  ارتباط در مردان بیشتر  به نسبت   که زنان هاي مستقل بیانگرآن استنمونه

  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور  2- 3
 رضایت که است بیانگرآن تحقیق است. نتایج پرداخته دهان به دهان ارتباط بررسى بهی حقیق)درت2010(25ماکسهم -

  .دهان به دهان خواهد داشت برارتباط معنادارى و تأثیرمثبت ازسازمان مشتریان کلى رضایت و هاشرکت ازمدیریت مشتریان

 کلى رضایت و ها وتخصصکه رضایت مشتریان ازمدیریت شکایت بیانگرآن است نتایج تحقیقات)2009(26ونتمیر ماکسهم -
  .داشت خواهد دهان به دهان ارتباط بر معنادارى و مثبت تأثیر سازمان از مشتریان

 توانددهان می به دند، به این نتیجه رسیدند که تبلیغات دهانتازگی انجام دا درپژوهشی که به)2009(27وهمکاران ماهاجان -
  .دمحصول اثر بگذار روي ارزیابی

 تعهد که یافتند دست نتیجه این به هابانک مشتریان درمیان خود درتحقیق)2008(28سوئینی وسویت -

  گذاشت. خواهد مشتریان دهان به دهان ارتباط بر معنادارى و مثبت تأثیر رضایت و
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)دریافتند که ارتباط دهان به دهان هفت بار موثرتر از تبلیغات در روزنامه و مجله، چهاربار موثرتر از 1995(29و الزارسفلدکاتز -
  تجاري بوده.  هايفروش شخصی  و دو بار موثرتر از تبلیغات در رادیو براي تاثیرگذاري برمشتري براي تغییر نام

ان پیامد ومبناي حفظ مشتریان است ومشتریان وفادار تمایل بیشتري به )معتقد است ارتباط دهان به ده1994(30پاین -
  کنند.عنوان طرفدار نام تجاري براي شرکت عمل میبه دهان مثبت داشته و به ایجاد ارتباط دهان

  روش تحقیق- 4
رد، به عبارت هاي علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیدستیابی به هدف

این پژوهش توصیفی از نوع روش ). 155:1378یابد نه موضوع تحقیق(خاکی ،دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می
شود. در همین راستا، در این پژوهش تعیین تاثیرتبلیغات دهان به دهان برجذب صورت میدانی اجرا می پیمایشی است که به

گیرد. بنابراین، محقق سعی دارد ضمن ارائه تصویر انوان) شهرستان گرگان مورد بررسی قرار میسازي(بهاي بدنمشتریان باشگاه
گونه تأثیر و دخالت در نتایج حاصله، توصیف و تفسیر کند. به چه که هست را بدون هیچروشنی از خصوصیات جامعه آماري، آن

بین بررسی به تجزیه و تحلیل و تفسیر شرایط یا روابط  عبارت دیگر، عالوه بر توصیف عینی و واقعی خصوصیات موضوع مورد
  متغیرهاي تحقیق پرداخته شود.

  متغیرهاي تحقیق 1- 4
 32گیرد و متغیر وابسته(پیش بین) مورد بررسی قرار می 31در این پژوهش تبلیغات دهان به دهان به عنوان متغیر مستقل

  باشد.(مالك) جذب مشتري می

  :35وتعیین حجم نمونه 34نه گیري، روش نمو 33جامعه آماري 2- 4

  جامعه آماري 1- 2- 4
باشد که در بازه زمانی شهر گرگان میخصوصی ي دولتی و سازهاي بدنباشگاه مشتریانجامعه آماري این تحقیق شامل کلیه 

  باشد .نفر می 3000باشد . که تعداد آن ها می 1394اسفند تا شهریور

  روش نمونه گیري 2- 2- 4
باشد ، از روش نمونه گیري تصادفی(احتمالی) طبقه ها میتوجه به این که جامعه آماري آن مشتریان باشگاهدر این تحقیق با 

  ) .152:1388شود(سنجري،شده استفاده می 36بندي

                                                        
29  -Katzv Lazarsfld 
30 Pine 

31- Independent variable 
32- Dependent variable 

33-Papulation 
34-sampling method 
35-sampling size 

36-Stratified Random 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                   تندرستی  ء اي و ارتقااولین همایش ملی علوم ورزشی نوین،ورزش حرفه
 
 

٩ 
 

 

  تعیین حجم نمونه  3- 2- 4
ستفاده از فرمول شود. دو روش متداول براي این کار ابراي تعیین حجم نمونه در تحقیقات از روشهاي مختلفی استفاده می

در این تحقیق براي تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که براساس جدول .شارل کوکران و جدول مورگان است
  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. 341گرجسی و مورگان تعداد 

گیرد که یکی از این ستفاده قرار میهاي متعددي و ابزارهاي متفاوتی مورد اآوري اطالعات درکارهاي پژوهشی روش براي جمع
هاي بسیار متداول در گردآوري اطالعات میدانی است که گردآوري اطالعات پرسشنامه یکی از روشباشد. ابزارها پرسشنامه می

سازد . پرسشنامه حاوي تعدادي سؤال درباره متغیرهاي مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه را در سطح وسیع امکان پذیر می
ها که هر یک درباره یکی از ابعاد یا متغیرهاي موضوع مورد مطالعه است، باید به گونه اي طراحی و ساخته ست . این سؤالا

  ) .180: 1386نماید ، مشخص سازد (حافظ نیا ، شود که آن چه را به عنوان پاسخ از پاسخگو یا عضو جامعه و نمونه طلب می

دارد . بخش اول شامل سواالت جمعیت شناختی با پنج سؤال است بخش دوم  در پرسشنامه تحقیق حاضر دو بخش وجود
ها و سؤاالت تحقیق طراحی گردیده است ، و از نوع بسته و سؤال تخصصی است که در راستاي فرضیه 40پرسشنامه شامل 

سؤال  20م نامه مربوط به جذب مشتري، قسمت دوسؤال پرسش 20چند جوابی است . به گونه اي که در قسمت اول 
  ن به دهان است پرسشنامه مربوط به تبلیغات دها

  پرسشنامه خصوصیات دموگرافیکی 4- 2- 4
سن،وضعیت تاهل، شاغل، تحصیالت، سابقه فعالیت ( در این پرسشنامه برخی ویژگی هاي جمعیت شناختی ِاعضاي جامعه 

  .مورد پرسش قرارگرفت) ورزشی

  ه دهان جونز و همکارانپرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان ب 5- 2- 4
سوال بوده و هدف آن ارزیابی اثربخشی تبلیغات شفاهی از ابعاد مختلف (شدت تبلیغات شفاهی،  20این پرسشنامه داراي 

ظرفیت مثبت تبلیغات شفاهی، ظرفیت منفی تبلیغات شفاهی، محتواي تبلیغات شفاهی، تمایل به استفاده از خدمات) می 
  باشد. 

رود ، براي سنجش گیري به شمار میهاي اندازهترین مقیاسگزینه اي لیکرت ؛ که یکی از رایج 5ز طیف در این پرسشنامه ا
  ها استفاده شده است.گویه

  ) نحوه امتیاز دهی پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان با مقیاس لیکرت 1جدول(                    

  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد
5  4  3  2  1  

  

  ن پرسشنامه داراي پنج بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و نیز شماره سؤال مربوط به هر بعد ارائه گردیده است:ای

  ) ابعاد پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان2جدول(
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  سواالت  بعد  ردیف
  1-2  شدت تبلیغات شفاهی  1
  3-7  ظرفیت مثبت تبلیغات شفاهی  2
  8-9  ظرفیت منفی تبلیغات شفاهی  3
  10-17  تواي تبلیغات شفاهیمح  4
  18-20  تمایل به استفاده از خدمات  5

  

  گردد.براي بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سواالت آن بعد با هم محاسبه می

  هاپرسشنامه استاندارد جذب مشتري در باشگاه 6- 2- 4
در تحقیقات دیگر صورت گرفته است.این  1389و مقیمی 1383 -شمسی پور استانداردسازي این پرسشنامه توسط احسانی و

ها در ابعاد مختلف(کارکنان، مکان، امکانات، قیمت، سوال و هدف آن ارزیابی جذب مشتري در باشگاه 20پرسشنامه داراي
هر گزینه در جدول زیر ارائه  باشد که امتیاز مربوط بهاي میباشد. طیف نمره گذاري آن از نوع لیکرت پنج گزینهمحصول) می
  گردیده است:

  ها) نحوه امتیاز دهی پرسشنامه جذب مشتري در باشگاه3جدول(                         

  

  

  گردیده است: بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و نیز شماره سؤال مربوط به هر بعد ارائه 5این پرسشنامه داراي 

  ها) ابعاد پرسشنامه جذب مشتري در باشگاه4جدول(                               
  سواالت  بعد   ردیف

  1-7  کارکنان  1
  8-10  مکان  2
  11-16  امکانات  3
  17-18  قیمت  4
  19-20  محصول  5

  

  گردد.الت آن بعد را با هم محاسبه میبراي بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سؤا

البته در این پژوهش متغیرهایی مانند وضعیت تأهل، سن و........ از جمله متغیرهاي مؤثر بودند که به عنوان متغیرهاي کنترل  
  محسوب شده و درخالل مطالعه ثابت در نظرگرفته شدند.

  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد

5  4  3  2  1  
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تی)، اطالعات زیر به طور خالصه در مورد مشخصات نمونه با توجه به نتایج بخش اول پرسشنامه (ویژگی هاي جمعیت شناخ

  شود. آماري مورد نظر ارائه می

  هاتجزیه و تحلیل استنباطی داده 3- 4
 مورد P≤0/05 داري معنی هاي تحقیق در سطحاند. تمام فرضیههاي تحقیق مورد آزمون قرار گرفتهدر این قسمت فرضیه

  .است شده ارائه مربوطه درجداول حاصله نتایج که اند گرفته قرار بررسی

  آزمون نرمال بودن متغیرهاي پژوهش 1- 3- 4
 اسمیرنوف به شکل زیر مطرح می شود: -آزمون آماري کولموگروف

                                                                    داده ها نرمال هستند ( داده ها از جامعه نرمال آمده اند)   

     داده ها نرمال نیستند ( داده ها از جامعه نرمال نیامده اند)                                                                : 

شود و در غیر این صورت ) فرض صفر یعنی نرمالیتی رد می05/0داري کوچک باشد (کمتر از مقدار خطا اگر مقدار سطح معنی

  . )1388صفري,  &(حبیب پور شودفرض صفر رد نمی

سازي آمده هاي بدنابعاد تبلیغات دهان به دهان بر جذب مشتریان باشگاهدر جدول زیر نتایج آزمون فرض نرمال بودن متغیر 
  است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آزمون نرمال بودن مربوط به متغیرهاي تحقیق 5جدول 

 وننتیجه آزم .Sig  اسپیرنف- آماره کولموگروف  متغیرها

 نرمال  056/0  220/0  شدت تبلیغات

 نرمال  110/0  122/0  ظرفیت مثبت تبلیغات

 نرمال  058/0  214/0  ظرفیت منفی تبلیغات

 نرمال  226/0  110/0  محتواي تبلیغات

 نرمال  075/0  198/0  تمایل به استفاده از خدمات

 نرمال  126/0  107/0  کارکنان

  نرمال  064/0  201/0  مکان

  نرمال  097/0  130/0  امکانات

 نرمال  156/0  087/0  قیمت

  نرمال  103/0  118/0  محصول
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که بیشتر از سطح آلفا بوده،  .sigدهد،با توجه به مقادیر )نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن متغیرها را نشان می 5جدول (
ه جهت آزمون براي این متغیرها، از آزمون باشند، در نتیج)تمامی متغیرهاي پژوهش نرمال میα=05/0(یعنی بیشتر از 

  کنیم.پارامتري استفاده می

  یافته ها 5

 فرضیه اصلی 1- 5

  .دارد ریتأث گرگان(بانوان)شهرستان يسازبدني هاباشگاه انیمشتر جذب بر دهان به دهان غاتیتبل
  

  )،نتایج آمار توصیفی،تبلیغات دهان به دهان6جدول(
  اریعم انحراف  نیانگیم  نمونه  متغیر

  53238/0  7606/3  341  ابعاد تبلیغات دهان به دهان بر جذب
  

  اي، تبلیغات دهان به دهان بر جذب مشتريتک نمونه t)،نتایج آزمون 7جدول(

  3مبنا آزمون                
  

  ابعاد تبلیغات دهان به دهان بر جذب
t df Sig (2-tailed) 
381/26  340  000/0  

باشد که نشان ) می3میانگین تبلیغات بر جذب مشتري باالتر از مبنا(7و6ود با توجه به جداولشهمانطور که مشاهده می

می باشد فرض  05/0که کمتر از  p-value ها در خصوص این متغیر بوده، و همچنین با توجه بهدهنده نظر مثبت نمونه

  مشتري تأثیر دارد. باشد. در واقع تبلیغات دهان به دهان بر جذبآماري تحقیق مورد تایید می

  بررسی فرضیه هاي فرعی  2- 5

  فرضیه اول:
  سازي(بانوان) شهرستان گرگان تاثیر دارد.هاي بدنباشگاه دردهان به دهان برجذب مشتریان  شدت تبلیغات

  
  )،نتایج آمار توصیفی، شدت تبلیغات دهان به دهان 8جدول(                                   
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  اریمع انحراف  نینگایم  نمونه  متغیر
  94725/0  1261/4  341  غاتیتبل شدت

                        

  اي، شدت تبلیغات بر جذب مشتريتک نمونه t)،نتایج آزمون 9جدول(                     

  3مبنا آزمون                
  

  شدت تبلیغات بر جذب مشتري
t df Sig (2-tailed) 

953/21  340  000/0  
  

باشد که ) می3میانگین شدت تبلیغات بر جذب مشتري باالتر از مبنا (9و8شود با توجه به جداولر که مشاهده میهمانطو

باشد فرض می 05/0که کمتر از  p-value ها در خصوص این متغیر بوده، و همچنین با توجه بهنشان دهنده نظر مثبت نمونه

  لیغات دهان به دهان بر جذب مشتري تأثیر دارد.باشد. در واقع شدت تبآماري تحقیق مورد تایید می

  فرضیه دوم:
  ) :H1فرض تحقیق (

  سازي(بانوان) شهرستان گرگان تاثیر دارد.هاي بدنباشگاهدردهان به دهان برجذب مشتریان مثبت تبلیغات ظرفیت 
  

  )،نتایج آمار توصیفی، ظرفیت مثبت تبلیغات دهان به دهان10جدول(

 متغیر نمونه میانگین انحراف معیار
87643/0  3044/4 تظرفیت مثبت تبلیغا 341   

  

  تبلیغات بر جذب مشتريظرفیت مثبت اي، تک نمونه t)،نتایج آزمون 11جدول(

  3مبنا آزمون 
  

  ظرفیت مثبت تبلیغات بر جذب مشتري
t df Sig (2-tailed) 
483/27  340  000/0  

  

یانگین ظرفیت مثبت تبلیغات دهان به دهان بر جذب مشتري باالتر م11و10همانطور که مشاهده می شود با توجه به جداول

که کمتر  p-value ها در خصوص این متغیر بوده، و همچنین با توجه بهباشد که نشان دهنده نظر مثبت نمونه) می3از مبنا(

دهان بر جذب مشتري تأثیر  باشد. در واقع ظرفیت مثبت تبلیغات دهان بهباشد فرض آماري تحقیق مورد تایید میمی 05/0از 

  دارد.
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  فرضیه سوم:
  ) :H1فرض تحقیق (
  سازي(بانوان) شهرستان گرگان تاثیر دارد.هاي بدنباشگاهدردهان به دهان برجذب مشتریان تبلیغات ظرفیت منفی 

 
  )،نتایج امار توصیفی، ظرفیت منفی تبلیغات دهان به دهان 12جدول(                          

معیارانحراف   متغیر نمونه میانگین 
96919/0  8504/1  ظرفیت منفی تبلیغات 341 

 
 

  اي،ظرفیت منفی تبلیغات دهان به دهانتک نمونه  t)نتایج آزمون13جدول(                             
  3مبنا آزمون   

  
  ظرفیت منفی تبلیغات بر جذب مشتري

t df Sig (2-tailed) 
903/21-  340  000/0  

 
تر میانگین ظرفیت منفی تبلیغات دهان به دهان بر جذب مشتري پایین13و12شود با توجه به جداولنطور که مشاهده میهما

دهد افراد در مورد باشگاه ها در خصوص این متغیر بوده، که نشان میباشد که نشان دهنده نظر منفی نمونه) می3از مبنا(

باشد. باشد فرض آماري تحقیق مورد تایید میمی 05/0که کمتر از  p-value هکنند و همچنین با توجه بتبلیغات منفی نمی

  در واقع ظرفیت منفی تبلیغات دهان به دهان بر جذب مشتري تأثیر دارد.

  فرضیه چهارم:

  ) :H1فرض تحقیق (
  دارد. سازي(بانوان) شهرستان گرگان تاثیرهاي بدنباشگاهدردهان به دهان برجذب مشتریان تبلیغات محتواي 

  )،نتایج امار توصیفی، محتواي تبلیغات دهان به دهان14جدول(

 متغیر نمونه میانگین انحراف معیار
69262/0  5729/3  محتواي تبلیغات 341 

 
دهان به دهان غاتیتبلي ،محتواياتک نمونه آزمون  جی)نتا15(جدول  

  
  24مبنا آزمون 

  
  محتواي تبلیغات بر جذب مشتري

t df Sig (2-tailed) 
275/15  340  000/0  
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میانگین محتواي تبلیغات دهان به دهان بر جذب مشتري باالتر از مبنا 15و14شود با توجه به جداولهمانطور که مشاهده می

که کمتر از  p-value ها در خصوص این متغیر بوده و همچنین با توجه بهباشد که نشان دهنده نظر مثبت نمونه) می3(

  باشد. در واقع محتواي تبلیغات دهان به دهان بر جذب مشتري تأثیر دارد.آماري تحقیق مورد تایید می باشد فرضمی 05/0

  فرضیه پنجم:
  ) :H1فرض تحقیق (

  سازي(بانوان) شهرستان گرگان تاثیر دارد.هاي بدنباشگاهدر برجذب مشتریان تمایل به استفاده از خدمات 
  

 
  به استفاده از خدمات)،نتایج امار توصیفی، تمایل 16جدول(

 متغیر نمونه میانگین انحراف معیار
98685/0  3842/4  تمایل 341 

 
 

)، نتایج آزمون تک نمونه اي، تمایل به استفاده از خدمات بر جذب مشتري17جدول(  
  3مبنا آزمون 

  
  برجذب مشتريتمایل به استفاده از خدمات 

t df Sig (2-tailed) 
901/25  340  000/0  

 
 

باشد ) می3تمایل به استفاده از خدمات بر جذب مشتري باالتر از مبنا (17و16شود با توجه به جداولور که مشاهده میهمانط

باشد می 05/0که کمتر از  p-value ها در خصوص این متغیر بوده، و همچنین با توجه بهکه نشان دهنده نظر مثبت نمونه

  قع تمایل به استفاده از خدمات بر جذب مشتري تأثیر دارد.باشد. در وافرض آماري تحقیق مورد تایید می

  فرضیه ششم:
  ) :H1فرض تحقیق (

 سازي (بانوان) شهرستان گرگان تأثیر دارد.هاي بدنباشگاهکارکنان برتبلیغات دهان به دهان مشتریان در  .1

 
  ، نتایج آزمون ضریب همبستگی،کارکنان و تبلیغات دهان به دهان)18جدول(

  دهان به دهان  عاتاطال  فاکتور
  ضریب همبستگی  کارکنان

Sig (2-tailed)  
496/0  
000/0  

  341    فراوانی
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  )،نتایج آزمون تحلیل رگرسیون،کارکنان و تبلیغات دهان به دهان19جدول(

  F t  2R Sig ß  مدل  فاکتور وابسته
    Constant  776/110  703/9  246/0  000/0  دهان به دهان

  496/0  000/0    525/10    کارکنان  فراوانی
 
 

و مقدار  496/0ن ضریب همبستگی کارکنان با تبلیغات دهان به دها 19و  18شود با توجه به جداولهمانطور که مشاهده می
p-value 05/0کمتر است بنابراین رابطه معنادار است ( 05/0از< p 496/0و=r ان ). همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون هم نش

 05/0کند، که این میزان در سطح بینی میدرصد تبلیغات دهان به دهان را پیش 25دهد که فاکتور کارکنان به میزان می
 ).p ،246/0=2R >05/0معنادار است. (

  فرضیه هفتم:
  ) :H1فرض تحقیق (

 تأثیر دارد. سازي (بانوان) شهرستان گرگانهاي بدنباشگاهمکان بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان در  .2

 
  ، نتایج آزمون ضریب همبستگی، مکان و تبلیغات دهان به دهان )20جدول(

  دهان به دهان  اطالعات  فاکتور
  ضریب همبستگی  مکان

Sig (2-tailed)  
151/0 
005/0  

  341    فراوانی
  

  ن) نتایج آزمون تحلیل رگرسیون، مکان و تبلیغات دهان به دها21جدول(                         

  F t  2R Sig ß  مدل  فاکتور وابسته
    Constant  871/7  750/36  023/0  000/0  دهان به دهان

  151/0  005/0    806/2    مکان  فراوانی
  

-pو مقدار  151/0ن ضریب همبستگی مکان با تبلیغات دهان به دها21و 20شود با توجه به جداولهمانطور که مشاهده می

value 05/0بطه معنادار است (کمتر است بنابراین را 05/0از< p 151/0و =r  همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون هم نشان .(
معنادار  05/0کند، که این میزان در سطح بینی میدرصد تبلیغات دهان به دهان را پیش 2دهد که فاکتور مکان به میزان می

  ).p ،023/0=2R >05/0است. (

  فرضیه هشتم:
  ) :H1فرض تحقیق (

  سازي (بانوان) شهرستان گرگان تأثیر دارد.هاي بدنباشگاهات دهان به دهان مشتریان در امکانات بر تبلیغ .3
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  ، نتایج آزمون ضریب همبستگی، امکانات و تبلیغات دهان به دهان )22جدول(

  دهان به دهان  اطالعات  فاکتور
  ضریب همبستگی  امکانات

Sig (2-tailed)  
533/0  
000/0  

  341    فراوانی
  

  ) نتایج آزمون تحلیل رگرسیون، امکانات و تبلیغات دهان به دهان23جدول(                         

  F t  2R Sig ß  مدل  فاکتور وابسته
    Constant  398/134  783/26  284/0  000/0  دهان به دهان

  533/0  000/0    593/11    امکانات  فراوانی
  

-pو مقدار  533/0ن ستگی امکانات با تبلیغات دهان به دهاضریب همب23و22شود با توجه به جداولهمانطور که مشاهده می

value 05/0کمتر است بنابراین رابطه معنادار است ( 05/0از< p 533/0و=r  همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون هم نشان .(
 05/0سطح کند، که این میزان در بینی میدرصد تبلیغات دهان به دهان را پیش28دهد که فاکتور امکانات به میزان می

  ).p ،284/0=2R >05/0معنادار است. (

  فرضیه نهم:
  ) :H1فرض تحقیق (

  سازي (بانوان) شهرستان گرگان تأثیر داردهاي بدنباشگاهقیمت بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان در  .4
  ، نتایج آزمون ضریب همبستگی، قیمت و تبلیغات دهان به دهان )24جدول(

  ندهان به دها  اطالعات  فاکتور
  ضریب همبستگی  قیمت

Sig (2-tailed)  
507/0  
000/0  

  341    فراوانی
  

  ) نتایج آزمون تحلیل رگرسیون، قیمت و تبلیغات دهان به دهان25جدول(                    

 F t  مدل  فاکتور وابسته
  

2R Sig ß  

    Constant  077/117  274/34  257/0  000/0  دهان به دهان
  507/0  000/0    820/10    قیمت  فراوانی
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-pو مقدار  507/0ن ضریب همبستگی قیمت با تبلیغات دهان به دها25و24شود با توجه به جداولهمانطور که مشاهده می

value 05/0کمتر است بنابراین رابطه معنادار است ( 05/0از< p 507/0و =r  همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون هم نشان .(
 05/0کند، که این میزان در سطح بینی میدرصد تبلیغات دهان به دهان را پیش 26دهد که فاکتور قیمت به میزان می

  ).p ،257/0=2R >05/0معنادار است. (

  فرضیه دهم:
  ) :H1فرض تحقیق (

 سازي (بانوان) شهرستان گرگان تأثیر دارد.هاي بدنباشگاهمحصوالت بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان در  .5

  ، نتایج آزمون ضریب همبستگی،محصول و تبلیغات دهان به دهان )26جدول(                  

  دهان به دهان  اطالعات  فاکتور
  ضریب همبستگی  محصول

Sig (2-tailed)  
159/0 
003/0  

  341    فراوانی
  ) نتایج آزمون تحلیل رگرسیون،محصول و تبلیغات دهان به دهان27جدول(

  F t  2R Sig ß  مدل  فاکتور وابسته
    Constant  844/8  943/74  025/0  000/0  دهان به دهان

  159/0  003/0    974/2    محصول  فراوانی
  

و  159/0ن ضریب همبستگی فاکتور محصول با تبلیغات دهان به دها 27و26شود با توجه به جداولهمانطور که مشاهده می
همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون  ). r= 159/0و p >05/0کمتر است بنابراین رابطه معنادار است ( 05/0از p-valueمقدار 

کند، که این میزان در سطح بینی میدرصد تبلیغات دهان به دهان را پیش 2دهد که فاکتور محصول به میزان هم نشان می
  ).p ،025/0=2R >05/0معنادار است. ( 05/0

   بحث و بررسی 6
- هاي بدن باشگاه درن برجذب مشتریان یافته هاي حاصل ازنتیجه اصلی تحقیقی نشان داد: تبلیغات دهان به دها -

  .سازي(بانوان) شهرستان گرگان تأثیرمعناداري دارد

)؛حسین 2005)؛(بال و همکاران، 1391)؛ (خبیري وهمکاران،1388این یافته پژوهش همسوبا یافته هاي(غفارآشتیانی، 
). پژوهشـگرانی همچـون 2005کاران،). (سوئینی وهم2009(ماهاجان)؛ 1389)؛مقیمی وهمکاران(1391جلیلیان وهمکاران (

برایـن باورنـد که جذب مشتریان از ارائه دهنده )4200(و ونگنهیم وبایون)2007( 37، هیتمن وهمکاران)2005(بروان وهمکاران
درتبیین  ).1392خدمت یا محصول تأثیر قابل توجهی بر بروز تبلیغات شفاهی در مورد سازمان دارد(حسنقلی پورو همکاران ،

اعتقاد براین است که تبلیغات دهان به دهان مثبت عامل موثري درجذب مشتریان جدید است  یافته پژوهش باید گفت:این 
                                                        

37- hetmane 
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شود که پیامدها و اثرات آن بر روي )در واقع ارزش تبلیغات دهان به دهان زمانی معلوم می1388(عبدالوند و غفاري آشتیانی، 
هده کنیم. امروزه تبلیغات دهان به دهان از اهمیت بسیاري نزد بازاریابان برخوردار مشتریان بالقوه و واقعی و جذب آنان را مشا

هاي تبلیغاتی است. با ترین شیوهاي معتقدند تبلیغات دهان به دهان ازجمله موثرترین وکار آمدگردیده است تا جایی که عده
رسد که باید به شکل مؤثري این بی کنونی، به نظر میتوجه به اهمیت این موضوع ونقش مؤثر تبلیغات دهان به دهان دربازاریا

  برداري نمود. هاي بسیار آن بهرهپدیده را مدیریت کرده وبا اتخاذ تدابیري آگاهانه و هدفمند از مزایا و سودمندي

سازي (بانوان) شهرستان گرگان تاثیر هاي بدندهان به دهان برجذب مشتریان درباشگاهشدت تبلیغات 
و در نتیجه جذب  دار بر پویایی رقابتدت تبلیغات داراي تاثیر مثبت و معنیین این یافته پژوهش باید گفت شدرتبیدارد.

شود که هاي مشتریانش چنان درهم تنیده میفعالیت هاي سازمان بافعالیتهاي خدماتی دارد. سازماندربخش  مشتریان
که این امرخود  خواهند بودر ارتباط با سازمان مورد نظرخود تبلیغات وسیع و مثبت د به  مشتریان در طوالنی مدت حاضر

این یافته پژوهش همسو با یافته . باشدنشان دهنده شدت تبلیغات و تاثیر آن بر جذب مشتریان می
)؛مقیمی 1391)؛حسین جلیلیان وهمکاران(2005)؛(بال وهمکاران،1391)؛(خبیري وهمکاران،1388هاي(غفارآشتیانی،

  ).2009( ماهاجان) ؛ 1389وهمکاران (

سازي (بانوان) شهرستان گرگان هاي بدندهان به دهان برجذب مشتریان درباشگاهظرفیت مثبت تبلیغات  - 
نوعی ازتبلیغات شفاهی  ، دهان به دهانظرفیت مثبت تبلیغات : درتبیین این یافته پژوهش باید گفت  تاثیرمعناداري دارد.

)به نقل از(بال و 1392حسن فراتی وهمکاران،( کندتشویق می یا خدمات مورد نظر ندکننده را به انتخاب براست که مصرف
- در پیشبرد فروش محصوالت یاد می امروزه از تبلیغات دهان به دهان مثبت، به عنوان ابزاري بسیار قدرتمند .)2005همکاران،

 دهداي قرار میآوازه تجاري افسار گسیختهکنند به طوري که محصوالت گمنام و نا شناخته را به سرعت در مسیر شهرت و 
دهان به دهان را به عنوان یکی از ظرفیت مثبت تبلیغات  همچنین باید گفت که: بازاریابان بسیاري.)38،2000(داي

کنند (بوش قدرتمندترین ارتباطات بازاریابی، به ویژه، وقتی که ازطرف شخصی آشنا و مـورد اعتماد انجام شده باشد، تلقی می
گویید(ال گویند بـه مراتب قویتراست ازآنچه خود در مورد آن میدر مورد نام  تجاري شما می دیگران  ) آنچه2005همکاران،و

- دهان به دهان اثر بالقوه بیشتري در مقایسه با دیگر کانالظرفیت مثبت تبلیغات  ) در بسیاري از مواقع،1381رایز و لورا رایز ،

  ).2004، 39(گودز و مایزلین گذاردهاي ارتباطی برجاي می

سازي (بانوان) شهرستان گرگان تاثیر هاي بدندهان به دهان برجذب مشتریان در باشگاهظرفیت منفی تبلیغات  - 
درتبیین این یافته پژوهش باید گفت براساس نتایج کسب شده افرادي که در تبلیغات دهان به دهان منفی  معناداري دارد.

کنند نفوذ و تکرار کمتري دارند لذا ناچیز سانی که در تبلیغات دهان به دهان مثبت شرکت میکنند نسبت به کشرکت می
دهان به دهان  جذب مشتریان را در پی ظرفیت مثبت تبلیغات بودن ظرفیت مثبت تبلیغات دهان به دهان و پیشی گرفتن 

ظرفیت منفی آنها به این نتیجه رسیدند که  )1392هاي پژوهش خبیري وهمکاران(دارد. این یافته پژوهش ناهمسو با یافته
  دهان به دهان است. تبلیغات  مثبت ظرفیت دهان به دهان بیشتر از تبلیغات 

سازي (بانوان) شهرستان گرگان هاي بدندهان به دهان برجذب مشتریان در باشگاهمحتواي تبلیغات  - 

                                                        
38- Day 
39 -Godze&mayzlien 
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)؛(بال 1391)؛خبیري و همکاران،1388ار آشتیانی،(عبدالوندوغفتاثیردارد.این یافته پژوهش همسو با یافته هاي:
در تبیین این یافته پژوهش باید گفت:  )؛1389)؛مقیمی وهمکاران (1391)؛حسین جلیلیان وهمکاران (2005وهمکاران،

شود. سازي تلقی میهاي بدنهاي جذب مشتریان در باشگاهي یکـی از محركدهان به دهان را به منزلهمحتواي تبلیغات 
 محتواي تبلیغاتدر واقع، . ناشی از ارزیابی مشتري پس از استفاده ازیک خدمت خاص استمحتواي تبلیغات ین دیدگاه، درا

هاي مشتریان از تجربیـات مختلف از یک ارائه دهنده محصول یا خدمت در طول زمان است و با توجه بـه اینکه شامل ارزیابی
دهان به محتواي تبلیغات آمیزد، سازه رضایت تجمعی در بر گیرنده عنصر میاین سازه تجمعی با تجربیات قبلی فرد درهم 

  شود.دهان نیز می

سازي (بانوان) شهرستان گرگان تاثیرمعناداري هاي بدنبر جذب مشتریان در باشگاه تمایل به استفاده ازخدمات - 
)؛درتبیین این یافته پژوهش 1391اران، )؛خبیري و همک1388(عبدالوندوغفار آشتیانی،دارد. همسوبا یافته هاي پژوهش:

   داردنقش مثبتی تمایل به استفاده ازخدمات بر جذب مشتریان  استفاده از خدماتکه تبلیغات درایجاد انگیزه  باید گفت

سازي (بانوان) شهرستان گرگان تأثیر معناداري هاي بدنکارکنان برتبلیغات دهان به دهان مشتریان در باشگاه - 
تواند از عوامل کلیدي در هاي ورزشی میین این یافته پژوهش بایدگفت وجود مدیران وکارکنان توانمند در باشگاهدرتبیدارد.

اجتماعی و تخصصی  هايتبلیغات دهان به دهان باشد  چرا که مشتریان در مرحله اول با مالك قراردادن کارکنان و مهارت
) و 1386من( الگ )؛ )؛1389مسو با یافته هاي پژوهش(مقیمی وهمکاران، کنند. هآنان اقدام به تبلیغات دهان به دهان می

 ).1386( معماري

معناداري سازي (بانوان) شهرستان گرگان تأثیر هاي بدنمکان بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان در باشگاه - 
 )2007( وشیلبوري وستبروك )2008ستور( وپا کو هاي پژوهش در مطالعاتهاي پژوهش حاضر همسو با یافتهدارد. یافته

 جذب براي که گردید وگزارش فت گر قرار تایید مورد نیز  )1385( ومحرم زاده )1385( همکاران و )هنرور2007( ملینگ

در تبیین این  .شود توجه آن به باید ساخت باشگاه اولیه طراحی در و باشد می بسیار مهم مکان احداث محل بیشتر مشتریان
 از بیش تردد از ناشی تواندمی که باشد. م مطرح سازيبدن هايسالن بازاریابی اولویت در مکان ید گفت: عنصریافته پژوهش با

 هم زنند بر سازيبدن هنگام در را ورزشکاران تمرکز و کنند توانند ایجادها میکهماشین باشد صدایی ها و سر وحد ماشین

ورزشی  هايموضوع مکان به مطالعه مورد افراد پژوهش این در که باشد عاملی تواندمی نیز ترافیک از ناشی خستگی همچنین.
   اند. داشت توجه در جذب مشتري 

سازي (بانوان) شهرستان گرگان تأثیر معناداري هاي بدنامکانات برتبلیغات دهان به دهان در باشگاه - 
 واقع موثر آنها علمی سازيبدن تواندپیشرفته می جهیزاتوت امکانات درتبیین و چرایی این یافته پژوهش باید گفت: وجوددارد.

 نمود که توان اذعانمی شود وتقریبأ م ورزشکاران محسوب تمامی آمادگی درجهت مهم عامل یک سازيبدن شود. امروزه

تواند می تجهیزات و امکانات پیشرفته اساس وجود برهمین. باشد نداشته توجه آن به که نیست ورزشی و رشته باشگاهی
) 2007وهمکاران ( پینز هايدرپژوهش مشتریان پیشرفته درجذب تجهیزات و امکانات افراد موثر باشد. وجود سازي درآماده

 عامل یک عنوان )به1386( ) و معماري1386من( الگ )؛2008فارمر( و )آبراهامسون2002پیتس( )،2001وهمکاران( جکسون

  شد. معرفی بازاریابی در گذار تاثیر
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سازي (بانوان) شهرستان گرگان تأثیر معناداري هاي بدنمت برتبلیغات دهان به دهان درمشتریان باشگاهقی - 
- خدمات ارائه شده می قیمت هاي ورزشى باشگاه همچون خدماتى هايدر تبیین این یافته پژوهش باید گفت:در بخشدارد.

دهان مثبت  به دهان و از طرفی تاثیر بسزایی در ایجاد ارتباطنماید  ایفا هاباشگاه شکست یا موفقیت در را مهمى تواند نقش
زمینه ارائه خدمات باال با قیمت مناسب داشته  در بیشترى تالش بایستمی خصوصى سازىهاى بدنباشگاه لذا داشته باشد.

)؛ آبراهامسون 1389کاران، هاي پژوهش(مقیمی وهمدهان اجرا نمایند. همسو با یافته به ارتباط دهان مدیریت باشند تا بتوانند
 ).1386( ) و معماري1386من( الگ )؛2008وفارمر(

سازي(بانوان)شهرستان گرگان تأثیر معناداري هاي بدنمحصول برتبلیغات دهان به دهان درمشتریان باشگاه- 
 وموفقیت انگیزه بر تواندیم هادر تبیین این یافته پژوهش باید گفت: محصول یا خدمات ارائه شده به مشتریان در باشگاه دارد.

باشد. هاي اساسی براي تبلیغات دهان به دهان میبگذارد و همین تاثیر از علت مثبت تاثیر لحاظ روانی به نیز عضو افراد ورزشی
 باشد که نشان دهنده تواناییپرورش قهرمانان می باشد موثر مشتریان درجذب تواندمی همچنین ارائه محصول یا خدماتی که

در تبلیغات دهان به  مثبت روانی ثیر تا تواندمی این دلیل همین باشد بهمی افراد درارائه خدمات اصولی و درست به گاهباش
 الگ )؛2008فارمر ( و )؛ آبراهامسون1389هاي پژوهش (مقیمی و همکاران، ها را داشته باشد. همسو با یافتهدهان در باشگاه

   ).1386( ) ومعماري1386من(

  ه گیرينتیج .7

هاي تحقیق در سطح معنی داري تمام فرضیهتبلیغات دهان به دهان بر جذب مشتري  تعیین تاثیر ابعاددرموردبررسی 
P≤0/05 ابعاد تبلیغات دهان به دهان( شدت  هاي تحقیق نشان داد:اند. نتایج حاصل در مورد فرضیهمورد بررسی قرار گرفته

اهی، ظرفیت منفی تبلیغات شفاهی، محتواي تبلیغات شفاهی، تمایل به استفاده از تبلیغات شفاهی، ظرفیت مثبت تبلیغات شف
  خدمات) بر جذب و ابعاد جذب مشتري(کارکنان، مکان، امکانات، قیمت، محصول) بر تبلیغات تاثیر مثبت و معنادار دارد.
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